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Inleiding

Het "Besluit van de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van 
door de overheid gesteunde exportkredieten" heeft ten doel de uit 2005 daterende versie van de 
"Regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten", waarover binnen de OESO-
Groep voor exportkredieten overeenstemming is bereikt (de "regeling") in EU-recht om te zetten. 
Een en ander komt er dus op neer dat de bestaande EU-wetgeving uit 2002, die is gebaseerd op 
een eerdere versie van de regeling, wordt vervangen. 

De reden waarom de Commissie en de Raad de regeling in EU-wetgeving willen omzetten, is dat 
daarmee voor de exportkredietinstellingen (ECA's) van de EU-lidstaten meer rechtszekerheid 
wordt gecreëerd, in die zin dat hun activiteiten niet voor het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de WTO zullen worden aangevochten. Volgens de WTO-Overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen (ASCM), die als juridisch bindend internationaal kader fungeert 
voor de regulering van overheidssubsidies, worden aan particuliere ondernemingen verstrekte 
exportkredieten niet als een subsidie beschouwd indien de steun conform de OESO-regeling (de 
zgn. "safe haven"-regeling) plaatsvindt. 

De OESO-regeling is een zogenaamd "Gentlemen's Agreement tussen de deelnemers", een 
flexibel, juridisch niet-bindend instrument ten behoeve van de deelnemers, die het kunnen 
wijzigen zonder de OESO-besluitvormings- of ratificatieprocedures te hoeven volgen. Eerdere 
versies van de OESO-regeling zijn in de wetgeving van de deelnemende landen omgezet onder 
opneming van aanvullende eisen naast hetgeen in het kader van de OESO-regeling was 
overeengekomen. Het Parlement kan derhalve in de loop van de omzetting in EU-wetgeving nog 
eisen aan de regeling toevoegen, en de rapporteur beveelt dan ook aan van die mogelijkheid 
gebruik te maken.

Daarnaast doet zich nog een specifiek probleem voor, dat verband houdt met het feit dat de 
OESO de regeling voortdurend bijstelt, terwijl bij de omzetting van de regeling in EU-recht 
gebruik moet worden gemaakt van een specifieke versie van de regeling. De onderhavige versie 
van het voorstel voor een beschikking is gebaseerd op een versie van de OESO-regeling uit 
2005, terwijl een aantal hoofdstukken van deze versie binnen het kader van de OESO zijn 
herzien en er één hoofdstuk aan is toegevoegd. 

Rol en omvang van exportkredietinstellingen (ECA's) 

ECA's zijn openbare instellingen die met steun van de overheid leningen, garanties, kredieten en 
verzekeringen aanbieden aan particuliere bedrijven uit hun land van herkomst welke zaken 
willen doen in het buitenland, en met name in financieel en politiek riskante 
ontwikkelingslanden. De meeste geïndustrialiseerde landen, waaronder alle EU-lidstaten en de 
meeste opkomende landen, beschikken over tenminste één exportkredietinstelling, meestal in de 
vorm van een officieel of officieus regeringsagentschap. 

In termen van middellange- en langetermijnleningen en -kredieten (met looptijden van meer dan 
twee jaar) zijn ECA's als categorie 's werelds voornaamste bron van overheidsfinancieringen 
voor projecten in de particuliere sector. Als borgstellers voor grootscheepse industrie- en 
infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden werpen exportkredietinstellingen diverse malen 
meer gewicht in de schaal dan het bedrag aan financieringen dat jaarlijks in zijn totaliteit wordt 
verstrekt door alle multilaterale ontwikkelingsbanken tezamen. 
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Bij de kortetermijnfinancieringen (minder dan twee jaar, waarbij het vooral gaat om financiering 
van handelstransacties), waren de ECA's in 2007 goed voor ongeveer 10 procent van de 
wereldhandel, hetgeen overeenkomt met ca. 1,4 biljoen USD aan transacties en investeringen. 
Deze aantallen zullen wellicht nog verder oplopen als gevolg van de huidige financiële crisis, in 
verband waarmee de ECA's door de G-20 zijn opgeroepen het handelsverkeer te helpen 
faciliteren door verstrekking van aanvullende kortetermijnfinancieringen. Een van de 
belangrijkste ECA's van de OESO-landen is de Amerikaanse ExIM-Bank, die is opgezet om een 
leidende rol te vervullen in het nieuwe National Export Initiative (NEI) van de VS-regering, dat 
ten doel heeft het aandeel van de VS in de mondiale export te verruimen. Ook de opkomende 
landen hebben het belang van ECA's voor hun exportbevorderingsbeleid onderkend. De Chinese 
Exim-Bank behoort tot de drie grootste ECA's.

De totale omvang van de in de periode 2004-2009 door de ECA's van de EU-lidstaten verstrekte 
exportkredietgaranties beloopt ca. 468 miljard EUR. De financiële crisis veroorzaakte een 
explosie in de vraag naar ECA-projectfinancieringen. Van zodra een project gedekt wordt door 
een ECA-kredietgarantie, stellen particuliere banken zich minder terughoudend op voor de 
financiering daarvan.

Exportkredietinstellingen (ECA's) en duurzame ontwikkeling

ECA's staan naar schatting garant voor tweemaal zoveel olie-, gas- en 
mijnbouwprojectfinancieringen als alle multilaterale ontwikkelingsbanken samen. Volgens een 
studie van het World Resources Institute uit 2000 wordt de helft van alle CO2-emissie-intensieve 
industrieprojecten in de ontwikkelingslanden door een bepaalde vorm van ECA-ondersteuning 
gedekt. Dit valt ten dele te verklaren doordat het bij de meeste daarvan gaat om projecten met 
een hoog risico vanwege de ecologische, politieke, maatschappelijke en culturele gevolgen die 
eraan zijn verbonden, en die zonder de steun en financiële garantstelling van ECA's niet tot stand 
zouden zijn gekomen. 

Daarnaast is het echter ook zo dat ECA's zich vaak garantstellen voor projecten die de 
Wereldbankgroep en andere multilaterale banken te riskant en te schadelijk voor het milieu 
achten om er hun steun aan te verlenen. Dit is ten dele toe te schrijven aan de intense 
concurrentie tussen ECA's om voor de ondernemingen uit hun eigen land markten toegankelijk 
te maken. Zo wordt een neerwaartse spiraal ontketend, waardoor ECA-ondersteuning wordt 
gestimuleerd voor projecten waarvoor nauwelijks of geen milieu- of maatschappelijke garanties 
kunnen worden gegeven. 

Een typisch voorbeeld hiervan is de Ilisu-dam in Turkije, waarvoor nagenoeg 78.000 mensen, 
voornamelijk etnische Koerden, hun woongebieden zouden moeten verlaten en die verwoestende 
gevolgen zou hebben voor het milieu. De Wereldbank heeft niet aan de financiering van dit 
project willen meewerken. Desalniettemin zagen ECA's uit Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland 
hierin geen bezwaar, maar werden zij uiteindelijk onder internationale druk gedwongen zich uit 
het project terug te trekken. 

ECA's bekleden dan ook een strategische plaats in het ontwikkelingsbeleid, en spelen een 
bijzonder belangrijke rol in de milieuschade die door het bedrijfsleven wordt teweeggebracht.
Als instellingen die door de overheid worden ondersteund, zouden ECA's juist een belangrijke 
duw in de rug kunnen en moeten geven voor de overschakeling op een koolstofarme economie, 
conform de door hun nationale regeringen aangegane klimaatafspraken.
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De meeste ECA's beschikken niet over een ontwikkelingsmandaat en hebben op dit gebied ook 
geen verplichtingen, maar vormen niettemin de belangrijkste schuldenfactor voor 
ontwikkelingslanden, en hun aandeel in de totale schuld van de ontwikkelingslanden wordt 
geraamd op gemiddeld een derde. Een verantwoord schuldbeheer kan weliswaar positieve 
ontwikkelingseffecten bewerkstelligen, maar ECA's zetten de betrokken landen vaak juist aan tot 
het creëren van nieuwe schulden voor de aflossing van leningen die zijn aangegaan voor 
projecten die niet stroken met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die gebrekkig zijn opgezet 
en vergezeld gaan van corruptiepraktijken. Een en ander betekent dus dat ECA's voor een groot 
deel verantwoordelijk zijn voor het feit dat de betrokken landen in hun ontwikkelingproces 
worden belemmerd door de buitensporige of onverantwoorde schuldenlast die zij te dragen 
hebben.

Naleving van de regels van de OESO-Overeenkomst

ECA's bieden ondersteuning voor exporttransacties die door de particuliere sector niet – of 
althans niet tegen betaalbare prijzen – zouden worden gefinancierd omdat de particuliere 
kapitaalmarkt niet over voldoende informatie beschikt om de risico’s van de bewuste transacties 
goed te kunnen inschatten. De informatie waarover ECA's beschikken is wat dat betreft niet van 
betere kwaliteit. Wél beschikken zij over een veel hoger risico-incasseringsvermogen dan 
particuliere actoren omdat zij niet belastingplichtig zijn en geen winst hoeven te maken. Een en 
ander brengt met zich mee dat ECA's binnen hun minimumrentabiliteitsmarge over veel meer 
speelruimte beschikken voor kredietverruiming dan particuliere banken.

Waar de particuliere kapitaalmarkt derhalve verstek moet laten gaan, beschikken ECA's wel over 
de capaciteit om legitieme handelstransacties te faciliteren. Om diezelfde reden kunnen ECA's
het handelsverkeer echter ook danig verstoren wanneer hun financieringstransacties niet door 
gemeenschappelijke regels aan banden worden gelegd.

Als uitgangspunt dient te gelden dat ECA's zich moeten houden aan gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften met betrekking tot de prijzen die zij voor hun financiële transacties 
aanrekenen. De voornaamste regels zijn dat:

alle vormen van met overheidsgeld gesteunde exportkredieten zijn onderworpen aan regels 
voor terugbetaling binnen een bepaalde termijn;

- ECA's die rechtstreekse kredieten tegen een vaste rente aanbieden, de daarvoor geldende 
commerciële referentierentevoet (CIRR) als minimumrentetarief moeten hanteren;

- ECA's die voor een uitvoertransactie garanties of verzekeringsbescherming aanbieden, zijn 
verplicht daarvoor een minimumpremietarief (MPR) aan te rekenen ter dekking van het risico 
van niet-terugbetaling van exportkredieten (kredietrisico), dat risicogerelateerd en toereikend 
moet zijn om de operationele kosten en verliezen op lange termijn (binnen de 
rentabiliteitsdrempel) te dekken. In geval van rechtstreekse kredietverlening moet dit 
premietarief ook in rekening worden gebracht bovenop de gewone rente.

Wanneer deze regels niet worden nageleefd, wordt de door de bewuste ECA aangegane 
transactie aangemerkt als een onwettige en marktverstorende subsidie.

OESO-richtsnoeren en ontoereikende transparantie

De rapporteur onderkent ten volle dat ECA's een belangrijk instrument zijn om in de huidige 



DT\819075NL.doc 5/6 PE442.926v01-00

NL

kredietcrisis de handels en investeringscapaciteit van Europese bedrijven op peil te houden.
Gezien de overheidstekorten in de meeste EU-lidstaten, is het echter van het grootste belang dat 
zij op een financieel gezonde basis opereren. ECA's zijn niet alleen steeds nauwer betrokken bij 
de kortetermijnfinanciering van handelstransacties, maar zouden er ook goed aan doen zich voor 
te bereiden op een groter aantal wanbetalingen voor omvangrijke kredieten en garanties die in 
het verleden zijn verstrekt. De publieke steun voor ECA's zou wel eens kunnen afbrokkelen als 
blijkt dat zij een beroep op de belastingbetaler zouden moeten doen om hun transacties te 
herfinancieren.

Het blijkt echter ondoenlijk te zijn om na te gaan welke projecten met ECA-ondersteuning 
worden of zijn gefinancierd. Daar zijn nauwelijks gegevens over beschikbaar. Sommige 
nationale ECA's brengen niet eens regelmatig verslag uit over de totaalbalans van hun jaarlijkse 
activiteiten. Ook zijn er tal van ECA's die geen naar sector of geografische locatie uitgesplitste 
kredietgegevens verstrekken. Zo rapporteert bijvoorbeeld Coface (de Franse ECA) geen 
algemene informatie over gegarandeerde kredietbedragen of de regionale of sectorale 
onderverdeling daarvan en staan er op haar website ook geen jaarverslagen. Dit is niet in 
overeenstemming met de transparantievereisten die worden opgelegd door de OESO-regeling 
waartoe alle EU-lidstaten zich hebben verbonden en die momenteel wordt omgezet in EU-recht.

Het gebrek aan transparantie laat ruimte voor omvangrijke kosten- en 
tijdslimietoverschrijdingen, hetgeen in strijd is met de minimumrentabiliteitsregels die in de 
OESO-regeling zijn vastgelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de Olkiluoto-kerncentrale in 
Finland, die wordt gecofinancierd door Coface. De gebrekkige transparantie werkt bovendien 
ook omkoping en corruptie in de hand, zoals bij het beruchte Nigeriaanse LNG-project, dat werd 
gecofinancierd door de ECA's van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en de VS, terwijl 
de exporteurs die uiteindelijk profiteren van de ECA-ondersteuning geregistreerd stonden in een 
belastingparadijs.

De rapporteur beschouwt de rapportagevereisten van de OESO-regeling als ontoereikend om 
adequaat toezicht te kunnen houden op de deugdelijkheid van de financiële verrichtingen van 
Europese ECA's. Bovendien maakt hij zich zorgen over het zeer reële perspectief op een 
toenemend aantal wanbetalingen, vooral in de nasleep van de financiële crisis. Wat de financiële 
sector in het algemeen betreft, zou de heersende financiële crisis er ons als wetgevers van 
moeten doordringen dat er behoefte is aan striktere rapportagevoorschriften dan die waarin de 
OESO-regeling daadwerkelijk voorziet.

De rapporteur pleit er dan ook voor van de EU-lidstaten te verlangen dat zij jaarlijks aan de 
Commissie verslag uitbrengen over de activiteiten van hun ECA's, en wel op zijn minst conform 
de normen die in de VS van kracht zijn.

OESO-richtsnoeren en onbillijke concurrentieverhoudingen

Nu het protectionisme opnieuw de kop opsteekt, moet er vooral op worden toegezien dat ECA's
billijke concurrentieregels toepassen. In plaats van het eigen voordeel na te jagen – en 
tegelijkertijd China of andere landen te beschuldigen van verlening van illegale staatssteun aan 
hun eigen bedrijven – zouden de ECA's van de EU-lidstaten er goed aan doen eerlijke 
concurrentieregels vast te stellen op basis waarvan de EU binnen het kader van de OESO met 
recht een assertieve houding zou kunnen aannemen.

De OESO-regeling bevat geen eisen ter waarborging van een reële prijsstelling voor aan te 



PE442.926v01-00 6/6 DT\819075NL.doc

NL

rekenen premies, aangezien zij geen regels voorschrijft met betrekking tot de transparantie en 
minimumnormen die moeten worden gehanteerd bij de toepassing van sociale en 
milieurisicocalculaties. De OESO-regeling voorziet alleen in de vrijwillige aanmelding van 
dergelijke calculaties. Daarbij moet men zich realiseren dat de meeste met ECA-subsidie 
ondersteunde projecten zo riskant zijn dat de particuliere kapitaalmarkt het laat afweten. Het feit 
dat er geen minimumnormen gelden ter bepaling van de sociale of milieurisicofactoren in termen 
van krediet- of verzekeringskosten werkt het ontstaan in de hand van een wedloop – zelfs tussen 
de ECA's van de EU-lidstaten onderling – naar zo laag mogelijke kredietkosten, waardoor 
verkapt protectionisme wordt bevorderd.

Met dien verstande dat moet worden nagetrokken of een en ander met de EU-regels inzake 
staatssteun te verenigen valt, pleit de rapporteur ervoor de transparantievereisten met betrekking 
tot risicocalculaties en de openbaarmaking van buitenbalansvehikels op te schonen en de 
bekendmaking van sociale en milieurisicocalculaties verplicht te stellen.

De OESO-richtsnoeren en de in het Verdrag van Lissabon neergelegde verplichting tot het 
voeren van een consistent extern EU-beleid

ECA's kunnen als overheidsbeleidsinstrument een waardevolle bijdrage leveren aan de 
financiering van internationale doelstellingen waartoe de EU zich heeft verbonden, met name ten 
aanzien van klimaatverandering en armoedebestrijding. Het Verdrag van Lissabon schrijft voor 
dat het externe EU-beleid in zijn totaliteit consistenter moet worden aangepakt. Het ligt voor de 
hand dat ook de ECA's naar die criteria moeten worden beoordeeld.

In weerwil van de nieuwe situatie die door het Verdrag van Lissabon en het VWEU is ontstaan 
en het feit dat is bewezen dat een grote meerderheid van de via ECA's verstrekte kredieten en 
garanties dienen ter ondersteuning van olie-, mijnbouw- en andere winningsactiviteiten die 
volgens de Wereldbank het minst bijdragen aan armoedebestrijding, ziet de Commissie in haar 
wetgevingsvoorstel met betrekking tot deze materie geen noodzaak om de door de EU genomen 
maatregelen en gehanteerde doelstellingen te toetsen op hun consistentie met de OESO-regeling 
(overweging 1) of om daarvan een effectbeoordeling op te maken (overweging 2).

De rapporteur stelt voor te voorzien in horizontale eisen die daadwerkelijk als leidraad kunnen 
dienen om de ECA's van de lidstaten een bijdrage te laten leveren aan het EU-beleid en aan de 
EU-doelstellingen.


